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1. Millisel ametikohal sa koolis töötad ja mis on selles meeldivat? Töötan 
siin IT- ja haridustehnoloogina. Sain siia, kui mul oli koolis viimane 
praktika ning avanes võimalus tulla ja tööle jääda. Mulle meeldib siin 
koolis töötada. Siin on hea, rahulik ja seltskond on tore. Inimesed on kõik 
rõõmsad.  

2. Millises koolis oled õppinud? Tamsalu Gümnaasiumis ja Rakvere 
Ametikoolis. 

3. Kus oled sündinud, kus elad? Sündinud olen Rakveres, elan Tamsalus. 

4. Kui suur on pere? Ema poolt on vanaema, isa poolt ei ole enam kedagi. 
Mul on veel õde Telle ja vend Timo. Mõlemad on minust vanemad.  

5. Lemmikud: toit- pizza ja burgerid ning sushi, loom- koerad, eriti kuldne 
retriiver, auto- vanemad ameerika muskelautod, telesaade-
meelelahutusaated, värv- helesinine nagu soojal maal vesi, spordiala- 
motokross, mänguasi- kunagi oli väike pehme koer, kuu- juuli, aastaaeg- 
suvi. 

6.  Millised on hobid? Jõusaaalis olen käinud trenni tegemas, krossikaga 
meeldib sõita. Autod meeldivad mulle väga ja klaverit mängin. 

7. Milline on unistus? Oma maja tahaks koos garaaži ja autoga. 

8. Mis on sinu meelest inimese parimad omadused? Sõbralikkus ja 
huumorisoon . 

9. Kuidas said endale nime? Ei teagi... alguses tahtis ema panna Tormi, aga 
isale ei sobinud. 

10. Millised on parimad saavutused?  Võitsin Kohtla Järvel karate 
meistrivõistlused…aasta oli siis vist 2017. 

11. Mida teeksid miljoniga? Investeeriks selle kuskile, et see hakkaks mulle 
iga kuu raha  teenima. Siis ma saaksin elada vabalt ja teha, mis tahan. 

12. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? 1. Lõputult raha 2. Rohkem 
aega…päevad võiks pikemad olla 3. Õnne. 

13. Viimane meeldejääv kultuurisündmus? 2 aastat tagasi  käisime Rootsi 
kruiisil sõbra sünnipäeva tähistamas. 



14. Milline on elu suurim õppetund? Kui ostsin oma elu esimese Bemmi ja 
selgus, et see oli täielik romu. Järeldus:  järgmine kord võtsin  kaasa 
kellegi, kes autodest rohkem teadis. Hiljem oskasin juba  ise paljusid asju 
vaadata. 

15. Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Soojale 
maale. Dubai oleks äge. 

16. Kas sa maagiasse usud? Nii ja naa. Karmasse veits usun. 

17. Üks soov kooliperele. Et kõik õpilased saaks kooli lõpetatud ja kõigil 

oleks siin hea olla       

 

 


